AJUNTAMENT
D'ONDA

ACTA DEL PLE

Número de la sessió: 2
Data: 5 de febrer de 2010
Horari: de 18.00 a 18.30 h
Caràcter: extraordinària
Lloc: Sala de plens
Assistents:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Enrique Navarro Andreu, alcalde president (Grup Socialista)
Mª Lidón Adelantado Puchal, primera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Juan Miguel Salvador Pérez, segon tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Joaquín Aguilella Aguilella, tercer tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Vicente Gil Sansano, quart tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Mª Carmen Aguilella García, cinquena tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Luís Miguel Sánchez Torrejón, regidor (Grup Socialista)
Rosario Fabra Prades, regidora (Grup Socialista)
Carmen Verdía Cerdá, regidora (Grup Socialista)
Mª Dolores Mateu Falomir, regidora (Grup Socialista)
Salvador Aguilella Ramos, regidor (Grup Popular)
Carmen Ballester Feliu, regidora (Grup Popular)
Rubén Ibáñez Bordonau, regidor (Grup Popular)
Vicente Ramón Peris, regidor (Grup Popular)
Mª Carmen Aguilella Abad, regidora (Grup Popular)
Leonardo Molina Corella, regidor (Grup Popular)
Mª Isabel Raigada Cepas, regidora (Grup Popular)
Adela Carmen Belenguer Sales, regidora (Grup Popular)
Vicent Martí i Colera, sisé tinent d'alcalde (Grup BLOC)
Pascual Vicente Mundina Sol, seté tinent d'alcalde(Grup AMI Onda)
Mª Isabel Ruíz Alonso, regidora (Grup ESPAÑA-2000)

–
–

Rosa María Gómez Sancho, interventora acctal.
Carlos Forés Furió, oficial major, secretari per substitució

1. Part resolutòria:

1.1. Proposta d'aprovació inicial i nova informació pública de la documentació tècnica de la
revisió Pla General d’Ordenació Urbana d'Onda (Procediment simplificat).

1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació inicial i nova informació pública de la documentació tècnica
de la revisió Pla General d’Ordenació Urbana d'Onda (Procediment simplificat).
Vista la proposta que diu:
“Juan Miguel Salvador Pérez, tinent alcalde delegat de l’Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient,
fent ús de les facultats que m’han sigut delegades per resolució de l’alcaldia núm.
2.026/2007, de 29 d’agost.
Vist l’acord plenari de data 29.1.07, pel qual es va sotmetre a informació pública per
quaranta-cinc dies la documentació tècnica de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana
(Procediment simplificat), datada al desembre de 2006, entre la qual es trobava el preceptiu
Estudi d’Impacte Ambiental.
Vist l’acord plenari de data 11.7.07, en el que es resolen les al·legacions formulades en el
tràmit d’informació pública i s’aprova provisionalment l’expedient, amb ulterior trasllat del
mateix a la Conselleria competent en Urbanisme el 28.10.07, interessant l’aprovació
definitiva.
Vist que la Conselleria d’Urbanisme va admetre a tràmit l’expedient i va iniciar la tramitació
del mateix, amb requeriment (entre altres) d’esmena documental aprovada per acord plenari
de data 30.3.09, i informant amb data 19.10.09, en sentit favorable, l’Estudi de Paisatge
annex al Pla de Participació pública, sense perjuí de la seua necessària esmena
documental.
Vist que amb registre d’entrada de data 26.11.09 la Conselleria d’Urbanisme exigix a este
Ajuntament tramitar l’expedient de revisió del PGOU a través del procediment d’Avaluació
Ambiental Estratègica en substitució del procediment ambiental tramitat fins data (Estudi
d’Impacte Ambiental), amb remissió del Document de referència emés per la Directora
general de Gestió del Medi Natural amb data 19.11.09.
Vist l’Informe de sostenibilitat datat al gener de 2009 i presentat per l’Ajuntament per a la
seua tramitació corresponent a l’empara dels articles 8 a 10 de la Llei 9/2006, de 28 d’abril,
sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, dins del
procediment d’Avaluació Ambiental Estratègica.
Considerant que l’assumpció del referit procediment d’Avaluació d’Ambiental Estratègica
implica retrotraure l’expedient als seus inicis i sotmetre a informació pública, per quarantacinc dies hàbils, tota la documentació tècnica de la revisió del PGOU junt amb l’Informe de
sostenibilitat, amb caràcter previ a la seua aprovació municipal mitjançant un acord plenari,
per a la seua ulterior remissió a la Conselleria d’Urbanisme.
Vistos els informes tècnics i jurídics incorporats a l’expedient, sobre l’assumpte de
referència.
Considerant els articles 83, 84 i 85 i 93.2 in fine de la Llei 16/2005, de 30 de desembre
(LUV) en relació amb els articles 217 i següents del Decret 67/2006, de 12 de maig

(ROGTU), relatius al procediment de tramitació, revisió i aprovació del plans generals, la
qual cosa implica un termini d’exposició pública, una aprovació provisional municipal i una
aprovació definitiva autonòmica.
Considerant la Disposició Transitòria Tercera, apartat 1r de la LUV, en relació amb l’article
62.1 de l’esmentat text legal i l’article 215.3 i 4 del ROGTU, relatius al procediment de revisió
simplificada de plans generals, aplicable al cas concret ja que es pretén assumir en la revisió
del Pla General l’ordenació del sòl urbà del pla general anterior.
Considerant el procediment ambiental d’Avaluació Ambiental Estratègica regulat en la Llei
9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el
medi ambient.
Considerant que l’òrgan competent per a sotmetre a informació pública la referida
documentació és l’Ajuntament Ple, en tant que òrgan competent per a l’aprovació inicial del
planejament general a l’empara de l’article 22.1 c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases del
Règim Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar incialment i sotmetre a nova informació pública, pel termini de quaranta-cinc
dies hàbils, la documentació tècnica de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana
d’Onda (procediment simplificat) junt amb l’Informe de sostenibilitat ambiental, datat al gener
de 2010, a l’efecte de que interessats puguen presentar reclamacions, al·legacions o
suggeriments per escrit en el referit termini.
Segon. Acordar, com a conseqüència de l’anterior, la publicació d’anunci d’exposició pública
en el tauler d’edictes municipal, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en un diari
no oficial d’àmplia difusió en la localitat, en els termes de l’article 83.2 a) de la LUV.
Tercer. Acordar la corresponent consulta als municipis limítrofs, a les empreses que
gestionen o exploten infraestructures o servicis essencials o d’utilitat pública, als
Departaments i òrgans competents de les distintes Administracions, al públic interessat i a
qualsevol persona jurídica sense ànim de lucre, conforme a l’article 83.2 b), c) i d) de la LUV
en relació amb l’article 10 de la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de
determinats plans i programes en el medi ambient, a l’efecte de que en el termini de
quaranta-cinc dies hàbils emeten els informes o dictàmens preceptius i es pronuncien
expressament, en tot cas, sobre la sostenibilitat del pla o programa.
La falta d’emissió en el termini de quaranta-cinc dies dels informes o dictàmens assenyalats
no interromprà la tramitació de l’expedient.
Quart. Disposar que, una vegada resolt el tràmit d’exposició pública i al·legacions, i
demanats -si és el cas- els informes i dictàmens sol·licitats en el termini preceptiu,
l’Ajuntament Ple procedirà a l’aprovació provisional de l’expedient i ho remetrà a la
Conselleria competent en urbanisme, a l’efecte de que continue la tramitació del
procediment d’Avaluació Ambiental Estratègica, tot això amb caràcter previ a l’aprovació
definitiva de la revisió del PGOU.”
L'alcalde, senyor Navarro Andreu (Grup Socialista), explica que aquest punt requereix la
ratificació de la seua inclusió en l'ordre del dia i pregunta si algun membre de la Corporació
vol fer alguna intervenció al respecte.
El senyor Ibáñez Bordonau (Grup Popular) pregunta quin és el motiu de la urgència i per
quina raó es convoca un Ple extraordinari i urgent.

L'alcalde respon que en el decret de la convocatòria, en l'expedient i en l'informe jurídic del
mateix està justificat el caràcter extraordinari, que no urgent, del Ple i que el que es vol és
agilitzar la tramitació a la vista del nou requeriment de la Generalitat i avançar el màxim
possible de la mà d'aquesta. Acaba dient que la celebració d'aquest Ple suposa guanyar un
mes en la tramitació de l'expedient.
El senyor Ibáñez Bordonau diu que de l'explicació de l'alcalde varies coses li criden l'atenció.
Així assenyala que l'escrit de la Conselleria entrà el 26 de novembre i que des d'aleshores hi
han hagut sis Plens i vàries comissions informatives. Igualment critica el poc interés en que
la gent estiga informada i puga fer aportacions. Finalitza dient que no recolzaran la urgència
perquè l'alcalde diu una cosa i fa una altra, perquè el Ple d'avui és un pur caprici de l'alcalde
i perquè la motivació no és cap de les que ha dit l'alcalde.
Replica l'alcalde al senyor Ibáñez Bordonau dient-li que la seua motivació és entorpir i posar
travetes i que si vullguera limitar la participació hauria convocat un Ple extraordinari i urgent.
Sobre el moment de la convocatòria diu que l'informe de sostenibilitat s'encarregà arran del
requeriment de la Generalitat i que quan ha arribat s'ha convocat el Ple ja que ells deixen
treballar lliurement als tècnics redactors. Acaba ratificant les raons donades per votar a favor
de la ratificació de la inclusió en l'ordre del dia.
L'alcalde sotmet a votació la ratificació de la inclusió del punt en l'odre del día, la qual
s'aprova per majoria absoluta, amb el resultat següent:
13 vots a favor que corresponen a Enrique Navarro Andreu, Mª Lidón Adelantado Puchal,
Juan Miguel Salvador Pérez, Joaquín Aguilella Aguilella, Vicente Gil Sansano, Mª Carmen
Aguilella García, Luís Miguel Sánchez Torrejón, Rosario Fabra Prades, Carmen Verdía
Cerdá, Mª Dolores Mateu Falomir (Grup Socialista), Vicent Martí i Colera (Grup Bloc),
Pascual Vicente Mundina Sol (Grup AMI), i a Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).
− 8 vots en contra que corresponen a Salvador Aguilella Ramos, Carmen Ballester Feliu,
Rubén Ibáñez Bordonau, Vicente Ramón Peris, Mª Carmen Aguilella Abad, Leonardo
Molina Corella, Mª Isabel Raigada Cepas, i a Adela Carmen Belenguer Sales (Grup
Popular).
−

Una volta ratificada la inclusió en l'ordre del dia del seu únic punt s'obre el torn
d'intervencions sobre el mateix.
El senyor Ibáñez Bordonau diu que la tramitació del PGOU porta ja més de tres anys i que
quan va nàixer en 2007 ho feu sense consens polític ni social ja que l'alcalde no comptà
amb ningú, ni tan sols amb els seus actuals socis de govern que s'abstingueren o votaren en
contra, perquè l'únic que volia era arribar a les eleccions municipals amb un PGOU aprovat.
Al respecte assenyala que l'alcalde té previst aprovar-lo en el Ple d'agost per la qual cosa
diu que açò és un teatre i que si l'interessara la participació tornaria a obrir un termini de
participació ciutadana de quinze dies. Sobre la consulta de l'expedient diu que en l'expedient
no estan els plànols (la qual cosa nega l'alcalde) i que aquest matí el TAG d'urbanisme no
estava raó per la que demana una còpia d'aquells. Conclou dient que estan ací per la clara
irresponsabilitat d'un alcalde que no vol que la societat ondera participe i al qual li demana
que comence a fer les coses bé i que el disseny d'Onda no siga el seu sinó el de tots els
onders.
El tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, senyor Salvador Pérez
(Grup Socialista), respon que el fet d'estar avui ací és deu a que la Generalitat més de dos
anys després recorda que necessita una avaluació ambiental estratègica i que si açò és un
teatre el senyor Ibáñez Bordonau és la titella de la Conselleria. Sobre l'actitud d'aquesta diu
que van a ser responsables i no van a plantejar un recurs contenciós, malgrat tenir

arguments jurídics, mirant
responsabilitat i cooperació.

el

benefici

dels

ciutadans

d'Onda.

Acaba

demanant

Obert un segon torn d'intervencions el senyor Ibáñez Bordonau diu que l'equip de govern vol
enganyar a tothom i que no exposen el PGOU sinó l'informe de sostenibilitat ambiental
perquè volen passar de puntetes sobre el primer i aprovar-lo com siga. Acaba dient que no
els interessa la participació ni el consens i que aquest no és el model de ciutat que Onda es
mereix.
Tanca les intervencions el senyor Salvador Pérez criticant al senyor Ibáñez Bordonau per fer
ús de la demagògia i faltar a la realitat i assenyalant que en novembre de 2009 la Generalitat
obligà a tornar a iniciar l'expedient i que malgrat les raons jurídiques de l'Ajuntament per
iniciar un contenciós s'arribà a un acord amb la Generalitat per tal que aquesta fera els seus
tràmits el més ràpid possible a canvi de no emprendre la via judicial. Acaba recordant que
des de novembre fins avui s'ha estat treballant per acomplir amb la sol·licitud de la
Conselleria.
L'alcalde sotmet a votació la proposta, la qual s'aprova per majoria absoluta amb el resultat
següent:
12 vots a favor que corresponen a Enrique Navarro Andreu, Mª Lidón Adelantado Puchal,
Juan Miguel Salvador Pérez, Joaquín Aguilella Aguilella, Vicente Gil Sansano, Mª Carmen
Aguilella García, Luís Miguel Sánchez Torrejón, Rosario Fabra Prades, Carmen Verdía
Cerdá, Mª Dolores Mateu Falomir (Grup Socialista), Vicent Martí i Colera (Grup Bloc), i a
Pascual Vicente Mundina Sol (Grup AMI).
− 8 vots en contra que corresponen a Salvador Aguilella Ramos, Carmen Ballester Feliu,
Rubén Ibáñez Bordonau, Vicente Ramón Peris, Mª Carmen Aguilella Abad, Leonardo
Molina Corella, Mª Isabel Raigada Cepas, i a Adela Carmen Belenguer Sales (Grup
Popular).
− 1 abstenció que correspon a Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).
−

El president alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

